CE-Markering

CE-Markering

Programma

Bedrijven waar installaties worden gebruikt, breiden deze vaak uit, vervangen specifieke
onderdelen door nieuwe en betere. Hierdoor is de installatie vaak een aaneengeschakelde
serie van verschillende apparaten. Deze dienen afzonderlijk, maar ook als samengestelde
variant CE-gemerkt te zijn. Dit kunt u zelf doen, als u weet hoe. Wilt u deze kennis en kunde
ontwikkelen? Volg dan onze praktijktraining CE-Markering. De training is uiteraard geactualiseerd voor de meest recente productgroepen.

In deze boeiende praktijktraining komen de
volgende onderwerpen aan de orde:
>>

CE-markering algemeen

>>

Machineveiligheid

>>

Productaansprakelijkheid

>>

Deze cursus wordt alleen incompany uitgevoerd. Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035 – 76 05 112 of info@veiligheid.ncoi.nl.

Enkelvoudige en samengestelde
installaties

>>

Stappenplan CE-markering

>>

Risicobeoordeling (incl. procedures)

>>

EMC-richtlijn

Uw resultaat

Voorkennis

>>

Laagspanningsrichtlijn

Na deze training heeft u geleerd hoe te voldoen

U heeft technische kennis van machines en instal-

>>

Technisch Dossier

aan de Machine-, de EMC- en de Laagspannings-

laties. Daarnaast bent u in het bezit van een geldig

>>

Verklaring van Overeenstemming

richtlijn.

bekwaamheidscertificaat ‘NEN 3140’. Dit kan een
Verklaring van Deelname of Certificaat zijn, mits

Doelgroep

deze nog geldig is.

U bekleedt binnen uw bedrijf de functie van arboof veiligheidsfunctionaris. U bent bijvoorbeeld

Bewijs van deelname

veiligheidskundige, engineer of hoofd technische

Na afronding van deze training ontvangt u het

dienst.

bewijs van deelname ‘CE-Markering’.

Aanpak

Deze cursus wordt alleen incompany uitgevoerd.

Tijdens deze praktijkgerichte training doet u de

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem

nodige kennis op om samengestelde installaties te

dan contact met ons op via telefoonnummer

voorzien van CE-markering. U verdiept zich

035 – 76 05 112 of info@veiligheid.ncoi.nl.

hiervoor bijvoorbeeld in machineveiligheid, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling. Ook

Kosten

neemt u kennis van diverse richtlijnen, zoals de

Prijs: € 580,- (excl. BTW)

EMC- en Laagspanningsrichtlijn. U leert werken
volgens een helder stappenplan. De opzet van de
training is zeer interactief.

Advies nodig? 035 – 76 05 112

